
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
КАТЕДРА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО 
ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ 
 

НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

ПОСЕБНИ ДЕО 

 

Студенти који испит припремају из уџбеника Кривично право, посебни део, шесто издање 
(2019. година), морају бити упознати са изменама и допунама Кривичног законика које су 
ступиле на снагу крајем 2019. године. У наставку је дат преглед најважнијих измена и 
допуна које је потребно припремити за испит, почев од априлског испитног рока 2020. 
године. 

1. Тешко убиство (чл. 114) 

Инкриминисано је ПРИПРЕМАЊЕ ТЕШКОГ УБИСТВА (чл. 114 ст. 2) – Ко набавља или 
оспособљава средства за извршење кривичног дела из става 1. или отклања препреке за 
његово извршење или са другим договара, планира или организује његово извршење или 
предузме другу радњу којом се стварају услови за његово непосредно извршење, казниће се 
затвором од једне до пет година. 

2. Прогањање (чл. 138а) 

Кривично дело сада врши Ко у току одређеног временског периода УПОРНО (додата је реч 
УПОРНО). 

Трећи облик (ст. 1 тач. 3) сада врши ко злоупотребљава податке о личности другог лица или 
њему блиског лица ради НАРУЧИВАЊА (раније – нуђења) робе или услуга. 

3. Пореска утаја (чл. 225) 

Новчани износи који чине обележје бића кривичног дела измењени су, тако да сада износе: 
1) ст. 1 – милион динара, 2) ст. 2 – пет милиона динара и 3) ст. 3 – петнаест милиона динара. 

4. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (чл. 246) 

Други облик (ст. 2) сада се односи на узгајање ОПИЈУМСКОГ мака. 

Додат је нови тежи облик (ст. 4) који гласи: Казном из става 3. овог члана казниће се ко 
продаје, нуди на продају или без накнаде ради даљег стављања у промет даје опојне дроге 
малолетном лицу, душевно болесном лицу, лицу које је привремено душевно поремећено, 
лицу које је теже душевно заостало или лицу које се лечи од зависности од опојних дрога, 
или ко ставља у промет опојну дрогу помешану са супстанцом која може довести до тешког 
нарушавања здравља, или ко изврши дело из става 1. овог члана у установи образовања и 
васпитања или у њеној непосредној близини или установи за извршење кривичних санкција 
или у јавном локалу или на јавној приредби, или ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини 



службено лице, лекар, социјални радник, свештеник или лице запослено у установи 
образовања и васпитања, искоришћавањем свог положаја или ко за извршење тог дела 
користи малолетно лице. 

 

 

5. Неовлашћено држање опојних дрога (чл. 246а) 

Инкриминисан је нови, тежи облик кривичног дела (ст. 2) који гласи: Ко неовлашћено држи 
У ВЕЛИКОЈ КОЛИЧИНИ супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге, 
казниће се затвором од три до десет година. Такође, ако је учиниоцу овог облика кривичног 
дела изречена казна затвора, суд не може одредити да се казна изврши у просторијама у 
којима осуђени станује. 

6. Омогућавање уживања опојних дрога (чл. 247) 

Тежи облик овог кривичног дела (ст. 2) измењен је и сада гласи: Ако је дело из става 1. овог 
члана учињено према малолетном лицу, душевно болесном лицу, лицу које је привремено 
душевно поремећено, лицу које је теже душевно заостало или лицу које се лечи од 
зависности од опојних дрога, или према више лица, или ко то дело изврши у установи 
образовања и васпитања или у њеној непосредној близини или установи за извршење 
кривичних санкција или у јавном локалу или на јавној приредби, или ако то дело учини 
службено лице, лекар, социјални радник, свештеник или лице запослено у установи 
образовања и васпитања, искоришћавањем свог положаја, учинилац ће се казнити затвором 
од две до десет година. 

7. Давање лажног исказа (чл. 335) 

Тежи облик (ст. 3) који се односи на давање лажног исказа под заклетвом БРИСАН ЈЕ. 

8. Договор за извршење кривичног дела (чл. 345) 

Додат је нов, тежи облик (ст. 2) који гласи: Ако се договор односи на извршење одређеног 
кривичног дела за које се може изрећи казна ДОЖИВОТНОГ ЗАТВОРА, учинилац ће се 
казнити затвором од три месеца до три године 


